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 املقدمة:
، الذي خلق أصناف اخللق من حيوان الكاملةاحلمد هلل رب العاملني املفضل على عباده ابلّنعم السابغة، املنعم عليهم مبننه 

وبعث حليوان أبصناف األصوات، ووهب البشر أفضل الكلمات، ا أنواعومجاد، وفضل بعضهم فوق بعض درجات، وأنطق 
 املوسوم بـ " التعبري الشفهي والكتايبالنبيني مبشرين ومنذرين ترتى، أبلسنة خمتلفة ولغات شّّت، وبعُد، فقد امناز هذا البحث 

بصنويها الشفهي بذلك مهارة التعبري  أرفع املهارات قدراً، وأمهها منزلة، وأقصدمهارة من " مبعاجلة يف ضوء علم اللغة التدريسي
 والكتايب. 
مع مبحثي التعبري الشفهي والكتايب على أساٍس من تلبية ينطلق من التعامل  ،هذه الّدراسةإّن اجلهد املبذول يف و 

إضافة نوعّية فقد حاول الباحث جاهداً أن يقّدم عماًل متقّدماً و  بعض احلاجات اللغوية امللحة للناطقني ابلعربية بصفة رئيسة.
يف هذا املضمار، حيث انتظم عمله ابنسجام يف مطلبني متكاملني مجع بني التبّصر يف األنظار اللسانية وِاستحضار التجربة 

 امليدانية، يف تعليم التعبري للناطقني ابلعربية وبغريها.
من االستعمال اللغوي، فالغاية من التعبري الشفهي والكتايب ركن من أركان مهارات اللغة العربية، بل هو الغاية إّن 

 االستعمال هي أداء املعاين وقضاء احلاجات، وبعبارة أخرى هي االّتصال اللغوي لتسيري شؤون احلياة وللتواصل اإلنساين.
نظريها ابلنسبة للمهارات اللغوية األخرى، إذ هو احملصلة النهائية ملدى تطور الطالب  حيظى التعبري بشقيه أبمهية قلّ 

عني احلظ الذي انله هذا الشخص من النحو والصرف والبالغة، وحمفوظاته من مايً، فمن خالله يتضح للقارئني أو املستلغو 
 والفروع األخرى إمّنا وجدت خوادم ،الشعر والّنثر، ومدى استفادته مما مّر عليه أو درسه. وبكلمات ُأَخر إّن التعبري غاية

 َن أم كتابّياً.تعبري شفهّياً كاتؤّدي إىل ال وتوابع

اللغة صرح ومن أجل كّل ذلك حاول الباحث استقصاء هذا املوضوع، وإجالء القول فيه لعله بذلك يضع لبنة ختدم 
العربية، فقد بني الباحث الفروقات الداللية بني املصطلحات الشائعة يف هذا امليدان، وفّند بعض أقوال الباحثني اليت مل تستند 

 مث أفضى الباحث إىل تبيان ماهية التعبري بنوعيه وأغراضه وأسسه النفسية واللغوية والرتبوية وروائزه.إىل أسس لغوية علمية. 
ليدلف بعد ذلك إىل رسم منظم متقدم يوضح خالله أنواع التعبري اليت قل أن مجعت بني دفيت كتاب واحد، فتحدث الباحث 

وب. كما تطرق الباحث إىل طرائق تعليم التعبري الشفهي وأساليبه عن تقسيماهتا ابعتبار التدوين، واإلجراء، واهلدف واألسل
. وقد مّهد الباحث لذلك كله مباهية احملادثة احلرةاملتنوعة من أسلوب القصة مرورًا بطريقة احلوار احلّر وصواًل إىل اسرتاتيجية 

 عملية التحدث وخطواهتا.
ه، مفصاًل القول يف تلك الطرائق، ومتبحراً يف أحدثها اترخياً كما تناول الباحث طرائق تدريس التعبري الكتايب وأساليب

وفلسفة وأسلوب تدريس. وذلك ابالستعانة يف بعض األحايني إىل اسرتاتيجية املقارنة يف بني الطرائق التقليدية يف تدريس 
 التعبري الكتايب واألساليب احلديثة.
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حقيقة  ىاختالف الباحثني يف مذاهبهم حنوه، حيث تقصوكانت للباحث وقفة أيضًا عند تصحيح التعبري الكتايب و 
للهامشي يف  ابتداع معيار التصحيح الكتايب الذي وجدانه يف غري كتاب، ورجوعًا إىل تواريخ إجراء الّدراسات بنّي أنه ينتسب

 م.1994دراسته اليت أجراها عام 
 ب الضعف وطرائق عالجه واالرتقاء به.ووقف الباحث أخرياً عند قضية ضعف الطلبة يف التعبري حيث بنّي أسبا

 مث كّلل الدراسة خبامتة أوضح فيها أهم ما توصلت إليه الّدراسة من نتائج، وما توصي به من اقرتاحات.
لقد حاول الباحث أن يكون عمله متكاماًل مع علمه أبّن الكمال هلل وحده، لذا كان هناك تنوع يف مصادر الدراسة 

 يب وإجنليزي، وما بني جمّلة علمية حمكمة ورسالة جامعية غري منشورة.ومراجعها ما بني كتاب عر 
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:: لغة واصطالحا  يهالكالم والتحّدث والتعبري الشف  
حتــّدث حتــّدً َع مبعــم تكّلــم عــن أو أخــو، واحلــديثى هــو اخلــو ثري علــى القليــل والكثــري، ومجعــه أحاديــث، وهــو مــا حُيــّدُث بــه 

، واحلـديثى مـا يتحـّدث واحملادثـة والّتحـادث والّتحـدث والّتحـديث معروفـات ّدثـه احلـديث وحّدثـه بـه.املتحّدث حتديثاً، وقـد ح
 .(1997)ابن منظور به الّناس يف صفة الّنبات وذكره.

ــم الّرجــل تكّلمــاً  والكــالمى ال يكــون إال أصــوااتً اتّمــة مفيــدة، واجلمــل املرتكبــة يف احلقيقــة، فيمــا طــال مــن الكــالم. تكّل
 .(1997)ابن منظور .وهو عند ابن هشام األنصاري "قول مفيد مقصود" اً، وكّلمه كالماً، وكامله مبعم انطقه.وتكالم

 .(1997)ابن منظور وعّو عّما يف نفسهى أعرب وبنّي، وعّو عن فالن، تكّلم عنه. واللسان يعّو عّما يف الّضمري. 
دى العرب هبذا املعم إذ يقول" بعد أْن تقصيت هذه اللفظة )التعبري( يف وهذا خالف ملا ذكره البجة يف أنّه مل يكن معروفًا ل

 (.2005مظاهنا مل أقف على مدلوهلا الذي يعين اإلفصاح والبيان". )البّجة، 

ميكن االستنتاج بناء على ما سبق، أّن املعاجم اللغوية مل تضـع حـدوداً فاصـلة بـني هـذه املصـلحات الشـائعة يف كتـب و 
عاً الجتهـادات ممـا فـتح الـال واسـ ، سـوى مـا قـد نسـتيطع استخالصـه وفقـاً للـراى اللسـانية احلديثـة.اللغـة العربيـةتعليم مهارات 

احلـروف عتـو إّن تـدريس أصـوات ياللغوي وواقـع اسـتخدامنا احليـاري، ميكـن أن  همن خالل فهمالباحث راه االستخدام. وفيما ي
 االصطالحي، حيث هي اللبنة األوىل يف صرحها. يعّد خارج نطاق احملادثة وفق مفهومها أواًل 

أمــا مصــطلحا الكــالم واحلــديث فهمــا ثتيــان ألغــراا تواصــلية متكــن الــدارس مــن االنــدماج يف التمــع وتســاعدة علــى 
القدرة  أما احملادثة والتحّدث فهي ما ميكن أن نعّدها تلبية حاجاته وأهدافه وغاايته، ولكنها ال خترج عن املفهوم الوظيفي للغة.

على التعبري احلر دون حاجة إىل أن يكون لدى الدارس فكرة عن طبيعـة احلـوار أو احلـديث أو املناقشـة، فضـاًل عـن قدرتـه فيهـا 
 على املبادأة يف التحّدث واملناقشة.

مـيم مصلح التعبري فهو جيمع بنَي احلديث والكالم من جهة والتحّدث واحملادثة مـن جهـة أخـرى، حيـث إذا أردان التعو 
يف القـــدرة علـــى األداء اللغـــوي اســـتخدمنا هـــذا املصـــطلح وكثـــرياً مـــا مييـــل الدارســـون إليـــه علـــى هـــذا األســـاس. فهـــو ميثـــل املرحلـــة 

 وهو ما سنعتمد عليه يف هذه الّدراسة. التواصلية اإلبداعية.و الوظيفية 
 واملشافهةىوالشفاهي الشفهي والشفوي التعبري  للمصطلحاتى حتليل لساين

 
لها شفهة ألن تصغريها ُشفيهة، وإذا نسبت إليها فأنت يف اخليار، إن ِشئت تركتها على حاهلا، وقلَتى شفه أص

َشِفي، وإن شئَت َشَفِهّي، واعتو ابن منظور أن مجع شفة شفاه، حيث عّد مجع شفوات زعمًا ليس يف مكانه، ولذلك قال 
قوله إّن اهلاء أقيس والواو أعّم ألهنم شبهوها ابلسنوات. وختم البصريون احلروف الشفهية ومل يقولوا الشفويّة، وخلص إىل 
 حديثه بقولهى الباء والفاءوامليم حروف شفهّية وليست شفويّة.
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ومل يذكر شفاهة بوصفه مصدراً من أما يف املشافهة فذكر ابن منظور أّن ُشفاهي ابلضم هو عظيم الشفة، أو غليظ الشفتني، 
 (.1997ملشافهة املخاطبة من فيك إىل فيه )ابن منظور، أدىن شفته من شفته فكلمه، واوشافهه أي مصادر الفعل شفه، 

وخنلص من كّل ذلك إىل أّن األصوب وهللا أعلم أن نقول التعبري الشفهي جلرايهنا على القياس فضاًل عن كثرة 
هة فليس رديفًا وال مساواًي للشفهي االستخدام والّشيوع، وهذا مذهب كثري من أقطاب اللغة وجهابذهتا. أّما مصطلح املشاف
 ابعتبار أنه يعّو عن حاٍل خمصوصة من التواصل اللفظي، وذلك يف حالة القرب املكاين.

 

:التعبري أمهية  
التعبري لغة هو اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر حبيث يفهمه اآلخرون، مّر بنا سابقًا أّن 
يسري وفق خطة متكاملة للوصول ابلطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجة  حًا هو العمل املدرسي املنهجي الذيوالتعبري اصطال

)مدكور، وكتابة، بلغة سلمية على وفق نسق فكرّي معنّي.  شقهياً أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته وخواته احلياتية 
2007.)  

بداعي، يقوم به الطالب للتعبري عن املوضوعات املختارة تعبرياً ( نشاط لغوي وظيفي أو إ2005وهو عند اهلامشي )
 واضح الفكرة، صايف اللغة، سليم األداء، ويتطلب اإلبداع زايدة على ما تقدم التأثري يف القارئ. 

وعن  اللغوية وخاصة ابحملادثة أو الكتابة. طرائقبكلمات ُأَخر اإلفصاح عما يف النفس من أفكار ومشاعر ابلإنّه 
 .ريق التعبري ميكن الكشف عن شخصية املتحدث أو الكاتب وعن مواهبه وقدراته وميولهط

إّن للتعبري منزلة كبرية يف حياة اإلنسان املتعلم، فهو ضرورة من ضرورات احلياة، فال ميكن االستغناء عنه يف أّي زمان 
لّروابط الفكرية واالجتماعية، وبه يتكّيف الفرد مع أو مكان؛ ألنّه وسيلة االتصال بني األفراد. وهو الذي يعمل على تقوية ا

جمتمعه، إذ تتحقق األلفة واألمن، وبه يُربط املاضي ابحلاضر، وبه ينتقل الرتاث اإلنساين من جيل إىل جيل، وبه يتم االتصال 
 ابلتمعات األخرى.

مضة وغري حمددة يف الّذهن، واإلنسان وقد أضحى التعبري بشّقيه رايضة للذهن، فاألفكار واملعاين غالبًا ما تكون غا
 يًا أو كتابّياً.هعندما يضطر إىل التعبري فهو يضطر إىل إعمال الذهن لتحديد األفكار واملعاين وتوضيحها، والتعبري عنها شف

 (2007)عاشور واحلوامدة، 
وأحاسيسه وحاجاته بلغة سليمة، ، فهو الطريقة اليت يصوغ هبا الفرد أفكاره التعبري نشاطًا أدبيًا واجتماعياً وميثل   

وتصوير مجيل، وما يطلب إليه صياغته أبسلوب صحيح يف الشكل واملضمون، وهو الغاية من تعليم اللغة، ففروع اللغة كلها 
وسائل للتعبري الصحيح بنوعيه الشفهي والتحريري، جيب أن تسخر كل فروع اللغة العربية كروافد تزود التلميذ ابلثروة اللغوية 

الزمة حني ميارس التعبري، فنمده ابألساليب اجليدة، واألفكار الطريفة، والعبارات الواضحة ليصبح قادرًا على التعبري عما ال
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خياجل نفسه بلغة عربية سليمة تربطه حبياة البيئة اليت يعيش فيها، وما تضمه من إنسان أو حيوان، أو نبات، ولتتفاعل مع ما 
 التعبري إجرائياً أبنهى (1997( واملال واملطاوعة )2004اخلويل ) د عّرفأبدعه هللا حوله من مجال. وق

  وسيلة للتفكري والشعور.بوصفها القدرة على السيطرة على اللغة 
 وحدوده. القدرة على إدراك املوضوع 

 .ًالقدرة على تنظيم األفكار حبيث يعضد بعضها بعضا 

 .القدرة على إخراج حوار هادف 

 ية املوضوع.القدرة على حتديد نوع 

 .القدرة على متييز ما هو مناسب وما ليس مناسباً ملوضوع معني  

تصال بني الفرد واجلماعة، فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد، وأن ثل أمهية التعبري يف كونه وسيلة اوتتم  
إذ يتوقف على جودة قًا تصال لن يكون ذا فائدة إال إذا كان صحيحًا ودقيالوقت نفسه ما يراد منه، وهذا االيفهم يف 

 وضوح االستقبال اللغوي واالستجابة البعيدة عن الغموا أو التشويش.  التعبري وصحته
 

:وأغراضه أهداف تدريس التعبري  
بلور ما ميكن أن يشرتك فيه كّل الباحث سيحاول أن يلكّن  ،الّدراسّية تهتتعّدد أهداف التعبري تبعًا للمرحلة واملؤّلف وخلفيّ 

 لعل من أبرز أهداف التعبري وأغراضهىهؤالء، و 

 متكني الطلبة من التعبري عن حاجاهتم ومشاعرهم ومشاهاداهتم وخواهتم بعبارة سليمة صحيحة.  -1
 تزويد الطلبة مبا حيتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إىل حصيلتهم اللغوية، واستعماله يف حديثهم وكتابتهم. -2

 وعة من القيم واملعارف واألفكار واالجتاهات السليمة. يعمل التعبري على إكساب الطالب جمم -3

تعويد الطلبة على ترتيب األفكار، والتسلسل يف طرحها والربط بينها مبا يضفي عليها مجااًل وقوة أتثري يف السامع  -4
 والقارئ.

ال، للعيش يف التمع هتيئة الطلبة ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة اليت تتطلب فصاحة اللسان والقدرة على االرجت -5
 بفعالية. 

 تقوية لغة التلميذ وتنميتها ومتكينه من التعبري السليم عن خواطر نفسية وحاجاهتا شفهياً وكتابياً. -6

 * تنمية التفكري وتنشيطه وتنظيمه والعمل على تغذية خيال التلميذ بعناصر النمو واالبتكار.
____________________________________________________________ 
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( 2004( و)الصويركي، 2005)اهلامشي، ( 2005ة، )البجّ و( 2007)عاشور واحلوامدة، ى التفاصيلانظر ملزيد من * 
 إخل.( Bruderm and (Paulston, 1976)و (1996و)استيتية، واحلوري، ونصر،  (2003)فضل هللا، و

 أركان التعبري:
أركان التعبري أبمساء متعددة، فبينما ظهرت يف قضّية قضية هذ التطل علينا و  ال هبماال يقوم بنااه إ نللتعبري ركنان مهماإّن 

الرتاث العريب النقدي حتت ابب قضّية اللفظ واملعم، ومرة أخرى حتت مسمى الّنظم لدى عبد القاهر اجلرجاين، ومرة  لثة 
إال هبما، فال كلمات ي اللغو أن تكتمل صورة التواصل بعنوان أركان التعبري؛ أقول إهنا كّلها مسميات ملدرك واحد، ال ميكن 

الرّكن املعنوي، دون فكرة وال أفكار بدون كلمات. لذا شاع يف األدب الرتبوي احلديِث احلديَث عن ركين التعبري، وأعين هبماى 
ات واملعاين اليت يوّد املرء التعبري والرّكن املادّي، أّما الركن املعنوي فهو احملتوى الفكري الذي يتكون يف ذهن اإلنسان من املدرك

عنها، ويستلهم التلميذ يف املؤسسة التعليمية أفكاره من جتاربه ومطالعاته وحميطه املدرسي واالجتماعي. أّما الرّكن الثاين فهو 
ار، ويتزود يتبّدى للعيان من خالل الكلمات واجلمل والرتاكيب واألساليب اليت يعو هبا عن املعاين واألفك املظهر الذي

 (.2005اهلامشي، )الطالب هبذه العبارات واألساليب مع مرور الّزمن نتيجة القراءة واالستماع واملمارسة. 
 

 األسس اليت تؤثر يف تعبري الطلبة: 
ويقصد هبا جمموعة من املبادئ واحلقائق اليت ترتبط بتعبري الطلبة وتؤثر فيه، ويتوقف على فهمها وترمجتها إىل عمل جناح 
املعلمني يف دروس التعبري من حيث اختيار املوضوعات املالئمة، وانتقاء األساليب والطرائق اجليدة لتناوهلا يف الصف، 

 يتوقف عليها جناح الطلبة وتقدمهم يف التعبري.  وابلنتيجة
 أنواعى أربعةوهذه األسس 
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 أوال : األسس النفسية: 
ومشاهداهتم اليت تصل عند بعض األطفال إىل مدى قد يتضايق منه مييل الطلبة الصغار إىل التعبري عن خواهتم  -1

األبوان، وحيسن ابملعلم أن يستثمر هذا امليل وينظمه عند تالميذه، ويستطيع بواسطته أن يشجع الطلبة اخلجولني 
 على التعبري. 

ال للحديث عن األشياء ميل األطفال إىل احملسوسات ونفورهم من املعنوايت، فينبغي على املعلم أن يفسح هلم ال -2
احملسوسة يف الصف واملدرسة، ونظرًا الحنصار وحمدودية احملسوسات يف البيئة املدرسية، فعلى املعلم أن يستعني 

 بنماذج األشياء، أو صورها، من أجل تشجيع الطلبة على احلديث عنها. 

ذي حيفزه على التعبري، ولذا كان على املعلم يساهم التلميذ يف التعبري وتشتد محاسته له، إذا وجد احلافز والدافع ال -3
 أن يوفر املوضوعات التعبريية اليت تقود التلميذ إىل التأثر واالنفعال هبا وتدفعهم للحديث عنها أو الكتابة حوهلا.

ها يقوم التلميذ أثناء التعبري بعدة عمليات ذهنية، فهو يسرتجع املفردات ابلعودة إىل ثروته اللغوية ليتخري من بين -4
األلفاظ اليت يؤدي هبا فكرته وهذه العملية تسمى التحليل، وبعد ذلك يعيد ترتيب املفردات واألفكار ليخرجها 
على شكل نتاج لفظي أو مكتوب تعو عما أراد وتسمى هذه العملية الرتكيب. وهذه العمليات العقلية عمليات 

الصغار بكثري من الصو واألانة يف مجيع مواقف ليست سهلة على الطفل الصغري، وعلى املعلم أن ثخذ الطلبة 
 الدراسة، ال يف التعبري وحده. 

يتسم بعض األطفال ابخلجل من املعلم واجلو املدرسي، وهذا عائد إىل نوع الرتبية اليت ريب هبا التمليذ، أو إىل عيب  -5
ويستطيع حبكمة ولباقة حثهم  جسمي، وعلى املعلم أن يشعر هؤالء األطفال ابألبوة، وحييطهم جبو من الطمأنينة،

 يها نسبة عالية من جناحهم فيها. على املشاركة البسيطة يف التعبري يف مواقف يضمن ف

ميثل  وعليه أن ؛وسلوكه، ويف لغته أيضاً  ميل الطلبة إىل التقليد، وهذا يعين أن ميثل املعلم لتالميذه القدوة يف مظهره -6
)املوسى و)استيتّية، د.ت( و (2005)اهلامشي، ميذه أن حياكوه. بفصاحته وسالمة لغته املثل الذي يطمح تال

 .(93وآخرون، 
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 اثنيا : األسس الرتبوية:
 إشعار الطالب ابحلرية يف التعبري يف اختيار بعض املوضوعات، واختيار املفردات والرتاكيب يف أداء أفكاره.  -1
وما دام كل درس من دروس اللغة فيه جمال للتدرب على التعبري من األغراا اهلامة اليت حيققها تعلم اللغة  وما دام -2

فيعمل املعلم على تدريب الطلبة  ؛التعبري، فليس للتعبري زمن معني، أو حصة حمددة، بل هو نشاط لغوي مستمر
 على التعبري الصحيح والسليم يف املواقف املختلفة، وأن ال يقصر ذلك على حصة التعبري فقط.

ن أي موضوع ضرورية ومهمة، إذ ال يستطيع التلميذ أن يتحدث أو يكتب عن شيء ال اخلوة السابقة للحديث ع -3
)عاشور  معرفة له به، فمن هنا على املعلم أن خيتار موضوعات التعبري من جمال خوة الطلبة أو قدرته التصورية.

 .(2005)اهلامشي، ( و2007واحلوامدة، 

 

  :اثلثا : األسس اللغوية
 يف االستعمال عند األطفال من التعبري الكتايب. التعبري الشفوي أسبق  -1
حصيلة الطلبة اللغوية يف املرحلة االبتدائية قليلة، والتعبري حمتاج إىل مفردات وتراكيب، للوفاء ابألفكار وأدائها على  -2

 واالستماعالنحو املناسب، لذا ينبغي أن يوفر املعلم الفرص إلثراء معجم الطلبة اللغوي، وإمنائه عن طريق القراءة 
 وذلك إبمساعهم بعض القصص. 

ازدواجية اللغة يف حياة الطلبةى الفصحى والعامية، فهو يستمع إىل اللغة السليمة من خالل معلم اللغة العربية يف  -3
ويتعامل يف حياته اليومية ابلعامية، فمن هنا يعمل على تزويد الطلبة ابللغة العربية الفصيحة عن طريق  ،املدرسة

 (.2005( و)الرواشدة، 2005)احلالق،  الفصيحة، ومساع وقراءة القصص املختلفة.األانشيذ 

 

 رابعا : األسس االجتماعية:
( ابحلديث عن األسس االجتماعية حني ذكر أبن للغة دورها الديين واالجتماعي يف حياة 2004لقد انفرد اخلويل ) 

فرد واآلخرين، وأداة لتقوية الروابط االجتماعية، ومن هنا جيدر كّل من الفرد والتمع؛ ولذا فالتعبري وسيلة اتصال بني ال
ابملعلمني مراعاة الدور االجتماعي للتعبري، وجعله منوًا للتحدث والتعبري عن املناسبات املختلفة، وعن انفعاالت الطلبة 

 ومشاعرهم، وتوجيه التعبري ليكون حافظاً لرتاث األمة انقاًل ملشاعرها.
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:أنواع التعبري  
يقسم التعبري عدة تقسيمات، منها ابعتبار األسلوب، وعليه يكون لديناى التعبري األديب، والتعبري العلمي، والتعبري  نميكن أ

املتأدب، ومنها تقسيم ابعتبار اهلدف، وعليه يكون لديناى التعبري الوظيفي، والتعبري اإلبداعي. ومثة تقسيم  لث ابعتبار 
، فيكون أو األداء ا التعبري احلواري، والتعبري غري احلواري. أّما التقسيم الرّابع فهو ابعتبار التدوينيكون لديناإلجراء، وعليه 

 لدينا التعبري الشفهي، والتعبري الكتايب. وإليك هذه املنظم املتقدم لتوضيح ذلكى
 

 

 أنواع التعبري
تنقسم أنواع 

 التعبري

إىل عّدة  

 .تقسيامت
 

التدوين باعتبار  

اإلجراء باعتبار  

اهلدف باعتبار  

األسلوب عتباراب  

أدبالتعبري العلمي املت  التعبري األديب التعبري العلمي 

 التعبري الوظيفي التعبري اإلبداعي

 التعبري احلواري التعبري غري احلواري

 التعبري الشفهي التعبري الكتايب
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  وتفصيل ذلك على النحو التايلى

ار التدوين أو األداء:أنواع التعبري ابعتب  
 

 ي: هأوال : التعبري الشف
أسبق من الكتايب، وأكثر استعمااًل يف حياة الفرد  – مّر بنا سابقاً كما   –ي أو احملادثةى وهو ويسمى اإلنشاء الشفه

 من الكتايب فهو أداة اإلتصال السريع بني األفراد، والتفاعل بني األفراد والبيئة احمليطة هبم.
ي على احملادثة وال سيما يف املراحل األوىل من الدراسة االبتدائية وهي تعليم خاص وأساسي هبريالشفويعتمد التع

م للكتابة يف املوضوعات اليت تطرح، ويعتو هذا التعبري مرآة هل لتدريبهم على النطق الصحيح وإمدادهم ابملفردات اليت متهد
يًا وينتقي فيها أبلغ املعاين الرفيعة هين من خواطر يعو الفرد عنها شفالنفس وذلك لكونه يعو عما جيول يف الوجدان اإلنسا

 .(93)املوسى وآخرون،  (2007)عاشور واحلوامدة، وأمجل األلفاظ املعوة وأرقى التشبيهات والصور. 
 

 وأشكاله يف املدرسة كثرية منهاى 
 وجودة يف بداية كل درس قرائي. التعبري عن الصور املختلفة، صور حيضرها املعلم أو الطالب والصور امل -

 ي يف دروس القراءة املتمثل ابلتفسري، وإجابة األسئلة والتلخيص. التعبري الشفه -

 القصص، ويتمثل ذلك يف قص القصص وتلخيصها وقصها عن صور متثلها، وإمتام القصة أو توسيعها.  -

 هلم.الطلبة، زايراهتم، رحالهتم، أعما احلديث عن النشاطات اليت يقوم هبا -

 احلديث عن حيواانت ونبااتت البيئة. -

 احلديث عن أعمال الناس ومهنهم يف التمع.  -

 . (2002)عمار،  احلديث عن املوضوعات الدينية والوطنية وغريها -

 
  :اثنيا : التعبري الكتايب

 من صور هذا التعبريى تصال بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، ممن تفصله عنه املسافات الزمانية أو املكانية و هو وسيلة لال
 كتابة األخبار السياسية، والرايضية، واالجتماعية، وغريها.  -
 التعبري الكتايب عن صور مجعها املعلم أو الطالب.  -

 إجابة األسئلة التحريرية.  -

 تلخيص موضوع، أو قصة بعد قراءهتا أو بعد االستماع إليها.  -
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 أتليف قصة يف جمال خمصوص.  -

 نثر. حتويل قصيدة شعرية إىل  -

 كتابة التقارير عن زايرة مصنع، أو مؤسسة حكومية.  -

 كتابة الرسائل والوقيات يف موضوعات خمتلفة.  -

 كتابة املوضوعات األخالقية واالجتماعية.  -

 . (2004)اخلويل، لقائها يف اإلذاعة املدرسية يف املناسبات املختلفةإعداد كلمات إل -

استعماله: ابعتبار الغرض أو اهلدف من التعبريأنواع   
  :التعبري الوظيفي :أوال  

وهو التعبريالذي يؤدي وظيفة خاصة يف حياة الفرد واجلماعة من مثل الفهم واإلفهام، وجماالت استعماله كثرية  
كاحملادثة بني الناس، وكتابة الرسائل، والوقيات، واالستدعاءات املختلفة، وكتابة املالحظات والتقارير واملذكرات وغريها من 

)الشرعة وحممد، العالانت والتعليمات اليت توجه إىل الناس لغرا ما، ويؤدي التعبري الوظيفي بطريقة املشافهة أو الكتابة. ا
 .(Paulston and Bruderm, 1976)( و2003( و )فضل هللا، 2004

 
  نياًى التعبري اإلبداعيى 

، بقصد التأثري لها إىل اآلخرين أبسلوب أديب عالٍ وهو الذي يكون غرضه التعبري عن األفكار واملشاعر النفسية ونق
يف نفوس القارئني والسامعني، حبيث تصل درجة انفعاهلم هبا إىل مستوى يكاد يقرتب من مستوى انفعال أصحاب هذه 

الطالب على  اآل ر. وإذا كان التعبري الوظيفي يفي مبتطلبات احلياة وشؤوهنا املادية واالجتماعية، فإن التعبري اإلبداعي يعني
 .(2005)احلالق،  التعبري عن نفسه ومشاعره تعبرياً يعكس ذاته ويوز شخصيته.

وعلى هذا األساس ينبغي تدريب الطلبة على هذين النوعني من التعبري وإعدادهم للمواقف احلياتية املختلفة، اليت 
 تتطلب كل نوع منهما.
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 أنواع التعبري ابعتبار األسلوب:
 العلمي: أوال : التعبري 

وهو التعبري الذي يهدف إىل سرد احلقائق واملوضوعات واألفكار حبياد وجترد، ويغلب أن يعتمد هذا النوع على  
األرقام ابعتبارها عاماًل حامسًا يف إثبات األفكار. ويتجّنب التعبري العلمي املبالغات والصور الشعرية والبيانية واألخيلة، كما 

 مات غري احملددة، والعبارات العائمة، وتلك اليت تتضمن أكثر من معم.يتجنب املرتادفات واملفهو 
 

 اثنيا : التعبري األديب:
يرّكز هذا الّنوع من التعبري على األسلوب الذي تؤّدى فيه الفكرة، وهلذا فإنه يستعمل الصورة الشعرية والبيانية  

 ات اليت حتمل أكثر من داللة واحدة.واألخيلة والازات أبنواعها، وقد يستعمل املرتادفات والعبار 
 

 اثلثا : التعبري املتأدب:
وجيمع هذا النوع من التعبري بني الفكرة واألسلوب، وعلى ذلك فهو جيمع بني خصائص األسلوبني السابقنيى  

 )استيتّية، د.ت(. العلمي واألديب
 اإلجراءىأنواع التعبري ابعتبار 

 
 أوال : التعبري احلواري:

 الذي يتضمن وجود طرفني كل واحد منهما مرسل ومستقبل، ويشملى احلوار واملناقشة، والندوة، وهو التعبري 
واملسرحية. وهذا النوع من أهم أنواع التعبري يف تربية امللكة اللغوية لدى املتعلمني، وتنمية الطالقة اللغوية عندهم، ولذلك 

 )استيتّية، د.ت(.ي أن يكون شفهياً يف املقام األولحيسن أن يدّرب الطلبة عليه. وتنبع أمهيته من أنه يستدع
 

 اثنيا : التعبري غري احلواري:
 وهو التعبري الذي ال يكون فيه حوار وال مناقشة. 
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وأساليبه: يالتعبري الشفهطرائق التدريب على مهارات   
وهنا سنعرا كيف تتم  فجائي.إن عملية التحدث ليست بسيطة، وال حتدث فجأة، وإمنا هي عملية معقدة، رغم مظهرها ال

 عملية التحدث، واملراحل اليت مترهبا، وما ينبغي على املدرس أن يقوم به يف كل مرحلة. 
 

 خطوات عملية التحدثى 
 ىتتم عملية التحدث يف خطوات معقدة، رغم أهنا تبدو وكأهنا حتدث بطريقة سريعة أو فجائية، وخطوات عملية التحدث هي

 فالصياغة فالنطق.االستثارة فالتفكري 

 
 أوال : االستثارة: 

فقبل أن يتحدث املتحدث، البد أن يكون هناك مثري يثري رغبته يف الكالم، كأن يعلق املتحدث على حديث 
شخص أمامه، أو يرد على سؤال طرح عليه، أو كأن تلح على املتحدث فكرة يريد التعبري عنها، أو كأن ينفعل األديب 

 التعبري عنها بقصة أو قصيدة أو مقال... وهكذا نرى أن بداية التحدث هي وجود مثري للتحدثحبادث أو بفكرة فرييد 
 . (2002)عمار، 

 
 اثنيا : التفكري: 

وبعد أن يستثار االنسان أو يوجد لديه دافع للحديث، فإنه يبدأ يف التفكري فيما سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها، 
 اجع...إخل.ويرجع إىل مصادر املعرفة وإىل املر 

واملدرس الواعي هو الذي يعلم تالميذه أال يتحدث أحدهم إال إذا مجع األفكار واملعارف املناسبة للتحدث من 
 . (1998)حممد، مصادرها ومراجعها، مث يرتبها بشكل علمي ومنطقي مقنع، وإال جاء الكالم أجوفاً خالياً من املعم

 
 اثلثا : الصياغة:

، أتري مرحلة الصياغة أي انتقاء الرموز؛ أي األلفاظ والعبارات والرتاكيب املناسبة حملتوى بعد االستثارة، والتفكري
الكالم ولنوع املستمعني، وانتقاء األلفاظ واألسلوب للتعبري عن األفكار من أهم األمور اليت تفرق بني املتحدث اجليد 

 واملتحدث الرديء.
ب تالميذه على انتقاء ألفاظهم وعباراهتم حبيث تناسب احلال، فالبالغة واملهم هنا هو أن املعلم الرشيد هو الذي يدر 

مراعاة مقتضى احلال، والبد أن يدرهبم أن لكل مقام مقال، ولكل حال مقتضاه، فاملتحدث البد أن يتعرف على نوعية 
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عاين واألفكار ناسبة أيضًا لنوع املاملستمعني حّت خيتار هلم املعاين واألفكار املناسبة واأللفاظ واألساليب املناسبة هلم، وامل
 (.2005املختارة للحديث )عسر، 

 
 رابعا : مرحلة النطق: 

 –واملرحلة األخرية يف عملية الكالم هي مرحلة النطق، فبالنطق السليم لأللفاظ املختارة اليت تعو عن املعاين املختارة 
جي لعملية التحدث اليت يراها املستمع، حّت ليخيل إليه أهنا عملية بعناية، تتم عملية الكالم، فالنطق هو املظهر اخلار  –أيضاً 

تتم بطريقة مفاجئة، ألنه مل ير عملياهتا الداخلية السابقة عليها، وهي االستثارة، والتفكري والصياغة، واملدرس الواعي هو الذي 
عاشور )ي لعملية التحدث وهي النطقيهتم بتنمية التفكري واختيار املعاين لدى تالميذه قبل اهتمامه ابلشكل اخلارج

 . (2007واحلوامدة، 
وهكذا نرى أن املتحدث اجليد هو الذي ال يتحدث إال إذا كان لديه داع للحديث، وهو الذي يفكر فيما 
 سيتحدث به، ويرتب أفكاره بطريقة منطقية، مث يضع هذه األفكار يف قوالب وصياغات لغوية سليمة وجذابة، مث ينطق نطقاً 

 اً خالياً من األخطاء اللغوية مع الطالقة وحسن اإللقاء. صحيح
 

 التخطيط لعملية التحدث
وإذا كانت عملية التحدث هذه تتكون من خطوات منظمة ومعقدة، فمن الضروري أن يعّلم املدرس تالميذه ويدرهبم 

 ىأسئلةاإلجابة عن أربعة  لعملية التحدث يتطلبحدث فالتخطيط على مهارة التخطيط لعملية الت
 ِلمن أحتدث؟ -
 ملاذا أحتدث؟ -
 أحتدث؟ مباذا -
 كيف سأحتدث؟  -
 أن جييب املتحدث عن سؤالى ملن سأحتدث؟ -1

وتقضي اإلجابة عن هذا السؤال التعرف على نوعية املستمعني واهتماماهتم ومستوايت تفكريهم، وما حيبون مساعه، وما 
 . (2000)اخلويل،  ملستهدف ابحلديثيكرهون؛ أي البد من التعرف على نوعية اجلمهور ا
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 اإلجابة عن سؤالى ملاذا سأحتدث؟  -2

ولإلجابة عن هذا السؤال البد أن يدرب املعلم تالميذه على حتديد أهداف حديثهم قبل إعداده، فاملتحدث البليغ 
مان واملكان، ونوعية هو الذي يراعي مقتضى احلال، ويعرف أن لكل مقام مقال، ومراعاة املقام تقتضي مراعاة ظروف الز 

 . (1997)مرسي والشيخ، األفكار واملوضوعات املتحدث عنها، ونوعية التغريات املطلوب إحداثها يف املستمعني
 

 أن جييب عن سؤالى مباذا سأحتدث؟  -3
 

ها، فاملعلم البد أن يعّلم تالميذه ويدرهبم على حتديد األفكار واملعاين، وحتديد املشكالت اليت يريدون التحدث عن
مع اإلهداف اليت سبق حتديدها للتحدث ويدرهبم على كيفية ومتناغمة ويدرهبم على ضرورة أن تكون األفكار متسقة 

 احلصول على املعلومات، والرجوع إىل مركز مصادر التعلم، واملراجع، ومصادر املعرفة. 
العتماد على النفس، والقدرة على على مهارات البحث، والتعلم الذاري، وا –ابلتايل  –وكل هذا يدرب التالميذ 

 .)استيتّية، د.ت.( االستكشاف، وعلى االستماع اجليد، والقراءة الواعية...اخل
 
 اإلجابة عن سؤالى كيف سأحتدث؟  -4
 

فال بد من تعليم التالميذ وتدريبهم على اختيار األسلوب املناسب للتحدث، ويتطلب هذا كل املهارات السابقة، أي 
 ملستمع، ونوعية األفكار، أي موضوع التحدث ومادته، ونوعية األهداف املراد حتقيقها.معرفة نوعية ا

 وهنا جيب تعليم التالميذ وتدريبهم من خالل املواقف املختلفة على اسرتاتيجيات التحدث التايلى 
 املناقشة واحلوار -2     احملاضرة  -1
  املناظرة -4      الندوة -3
 قص القصص واحلكاايت -6    ماتاخلطابة وإلقاء الكل -5
 عرا التقارير وامللخصات -8   إعطاء التعليمات واالرشادات -7
 (.2002)عمار، القيام ابلتعليقات واملداخالت...إخل. -10   إلقاء األسئلة واالستفهامات -9
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 خطوات موقف التحدث
 ى اخلطوات اآلتية عند تدريس موقف التحدث على املعلم أن يراعي

ون موضوعات التحدث من اختيار التالميذ، فالتلميذ يصعب عليه أن يتحدث عن موضوع مل يسبق له أن تك -1
 التعرف عليه، أو معرفته به قليلة.

أي جيب جتنب إكراه التالميذ على التحدث عن موضوعات ال يستمتعون حبكايتها؛ ألن ذلك يقلل يف  -2
 نفوسهم أهم عناصر القدرة على التعبري.

وات الشخصية قد يكون مدخاًل مهمًا لقص القصص وحكاية اخلوات اليت يشتاق التالميذ التحدث عن اخل -3
 للتحدث عنها. 

 ينبغي تنويع موضوعات التحدث، حبيث تقابل األذواق املختلفة للتالميذ واهتماماهتم املتنوعة.  -4

 التخطيط لعملية التحدث. ينبغي تدريب التالميذ على االستعداد للتحدث قبل إجرائه، كما سبق أن ذكرانه يف  -5

ينبغي تعلم التحدث يف مواقف طبيعية، وخاصة تلك اليت تنشأ يف حياة التالميذ املدرسية، أو تلك اليت حتدث  -6
 يف حياهتم العادية. 

ابلرتكيز على املعاين أكثر من الرتكيز على األلفاظ،  -يف تدريبه التالميذ على التحدث -جيب أن يهتم املعلم -7
 ة لكنها خادمة لألفكار ومعوة عنا. فاأللفاظ مهم

ينبغي لفت نظر التالميذ إىل املواقف واألماكن اليت ينبغي االمتناع عن التحدث فيها، كاحلال عند قراءة القرآن،  -8
 وعند االستماع إىل اخلطيب يف املسجد، ويف املستشفيات، ويف املكتبات العامة.

يتحدث التلميذ عن أفكاره هو ال عن أفكار املدرس أو غريه ينبغي أن يدرك املعلم أن الغرا من التحدث أن  -9
 من الكبار. 

ينبغي على املعلم عدم مقاطعة التلميذ حّت ينتهي من حديثه؛ فاإلنطالق يف احلديث مهارة ينبغي تشجيعها،  -10
 التحدث. وهلا األولوية يف سلم املهارات الشفوية، واملقاطعة املستمرة حتد من قدرة التلميذ على االنطالق يف

 (.2005و)عسر،  (2005)احلالق، 
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:يالشفه تعبري الطّلبةستو  رأي يف االرتقاء مب  
 ىميكن من خالهلا االرتقاء مبستوى تعبري الطّلبة لعل من أبرزها طرائقمثة عدة 
دينية  عملية ربط حصص التعبري ودروسه بفروع اللغة األخرى فضاًل عن املواد الدراسّية األخرى، من اتريخ و علوم -

 إخل. 
كما أّن خلق الدوافع، وتنمية الرغية يف نفوس الطلبة يؤدي دوره وذلك من خالل إعطائهم قدراً من احلرية يف اختيار  -

 ، وتعاجل قضاايهم. املوضوعات ذات العالقة املباشرة هبم، وتثري اهتمامهم

لعربية يساهم يف االرتقاء مبستواايهتم يف كما أّن مداومة املناقشة واحلوار كجزء ال ينفصل عن درس مهارات اللغة ا -
 ي، وتطور أفكارهم وأمناط أساليبهم، وفصاحة ألفاظهم.هالتعبري الشف

أي أنه على املعلم أن يستغل كل فرصة متاحة يف كل املواقف من أجل إبعاد اخلوف يف احلديث وتردد الطلبة فيه،  -
 احلوارية والتمثيلية املشوقة. ولعل أكثر الوسائل جناحاً يف ذلك هو استخدام املواقف 

على املعلم أن يكون قدوة لطلبته يف استخدام العربية الفصحى لغة للتدريس واحلوار واملناقشة من  وأخريًا وليس أخراً  -
 أجل أن يقتدي الطلبة ويتأسوا أبستاذهم.

 

:الشفهي تدريس التعبري طرائق  
 القصة: طريقة أوال : 

ألحداث، يرويها الكاتب، وهي تتناول حادثة واحدة، أوحوادث عدة، تتعلق عّرفت القصة أبهنا جمموعة من ا
بشخصيات إنسانية، تتباين أساليب عيشها، وتصرفها يف احلياة، على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرا، ويكون 

 (.2007)مدكور، نصيبها يف القصة متفاواتً من حيث التأثر والتأثري. 
ى عوامل جذب اإلنسان بطريقة طبيعية، وأكثرها شحذًا النتباهه إىل حوادثها، ومعانيها، فتثري وتعّد القصة من أقو 

القصة أبفكارها وصراع األشخاص فيها وتعقد أحداثها، وبتصويرها لعواطف وأحاسيس الناس وبيئتها الزمانية واملكانية وبلغتها 
)أمحد، بعتها واالهتمام مبصائر أبطاهلاراء، وجتذهبم إليها، وتغريهم مبتاوبطرائق تقدميها املختلفة، كثريًا من االنفعاالت لدى الق

1985). 
املراحل األوىل من ويف املدرسة يستطيع املعلمون أن يستفيدوا من ميل األطفال إىل القصة وعلى وجه اخلصوص يف 

تارخيية وغريها، فيهيئوا هلم املعرفة واملتعة يف آن ، فيزودوا األطفال عن طريقها املعلومات األخالقية والدينية واجلغرافية والالتعليم
   معاً.
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 ولعل أهم الفوائد الرتبوية اليت حتققها القصة لألطفال تتمثل يف أهناى 

 املتعة، واللذة، اليت تزيد من اإلقبال على التعلم.  ترفد السامع أو القارئ -1
ن مفردات وتعابري وتراكيب لغوية، فرتفع مستوى لغة تنمي ثروة الطالب اللغوية، وتغين معجمه اللغوي مبا تتضمنه م -2

 الطالب، وهتذب أساليبهم، وترفيها. 

تربط الطفل بعادات وتقاليد وقيم التمع الذي يعيش فيه، وتوحي له ابحرتامها وعدم اخلروج عنها، فتساعده بذلك  -3
 على التكيف مع جمتمعه. 

ويها القصة، وتزود الطفل ابملعلومات واملعارف اليت تضاف إىل تيسر للطالب فهم كثري من احلقائق العلمية اليت تر  -4
 خواته، ملا يف القصص من عناصر التشويق، واإلغراء، وحسن االستماع.

تطلع الطفل على عادات وتقاليد وقيم التمعات اإلنسانية األخرى مما يتيح له جمال املقارنة بني عادات التمعات  -5
 اإلجيابية منها، ويتجنب السلبية. املختلفة، فيفيد من اجلوانب 

تنمي خيال األطفال فهي تسمو خبياهلم ملا فيها من عنصر اخليال، كما أهنا تعودهم الشجاعة يف مواجهة اآلخرين،  -6
 والتحدث مع اجلماهري وتتيح هلم تصور األشياء واألحداث ابختالف مراحل النمو اإلدراكي اليت ميرون هبا. 

ئهم يف مواقف تعبريية طبيعية يف املدرسة وخارجها والتحدث إليهم، إضافة إىل غرس تشجعهم على مواجهة زمال -7
 (.1997( و)موسى والشيخ، 1998)مسك، عادات حسنة حمببة، كرعاية آداب احلديث مثاًل. 

 

 أنواع القصة:
 ىتقسم القصة حسب مصدر مادهتا، وموضوعها إىل

تمد حوادثه من واقع التمع وتستمد مضامينها من القصة الواقعيةى وهي ذلك النوع من القصص الذي يس 
 أمناط حياة الناس وطرائق معيشتهم وأساليب تفكريهم. 

لقصة اخلياليةى وهي ذلك النوع الذي يستلهم حوادثه من خيال بعيد عن الواقع، وأتري مناذجه حتاكي متام ا 
ون أن يعاجلوا كثرياً من القضااي احملاكاة تلك النماذج على األرا، وعن طريق هذه القصص يستطيع القاص

 . )استيتية، د.ت( االجتماعية والعلمية وغريها
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 أما أنواع القصص اليت ينبغي أن تقدم للتالميذ يف مراحل الدراسة املختلفة فهيى 
قصص األخالق واملثل العلياى وهي ذلك النوع من القصص الذي يرمي إىل غرس املثل العليا، والفضائل يف  -1

التحلي ابألخالق احلميدة، وحتث على الصفات الطيبة، وتنمي فيهم العادات الكرمية، كاحرتام الناس، النفوس، و 
 ومساعدهتم، والتضحية من أجل املبادئ، وترغبهم يف احلق، والعدل، ونصرهتا.

لتلميذ، القصص االجتماعيةى وهتدف إىل تصوير أمناط خمتلفة من حياة الشرائح االجتماعية اليت تعيش يف جمتمع ا -2
 بقصد التعرف على الطرائق املختلفة للتعامل مع التمع. 

حمددة،  زمنية من حقائق التاريخ، ووقائعه، وأحداثه يف فرتة القصص التارخييةى وهي تلك القصص اليت أتخذ مادهتا -3
س الناشئة، وتقدم سري الرموز البشرية املشهورة يف األمة، وهتدف هذه القصص إىل إحياء هؤالء األبطال يف نفو 

 بقصد ختليدهم، والتخلق أبخالقهم وصفاهتم.

قصص البطولة واملغامرةى وتتناول حياة بعض الرحالة واملكتشفني، واألشخاص الذين يساعدون يف كشف اجلرائم  -4
غريزة حب االستطالع عند الطلبة،  وتعقب الرمني اخلارجني على قيم التمع، ومثل هذه القصص ترمي إىل إشباع

ع ميوهلم يف املغامرة والبطولة، وتشوقهم إىل متابعة األمور ولكن جيب أن يبتعدوا عن التهويل، كما جيب أال وإشبا 
 تقدم فيها األمور مبسطة إىل درجة يبدو قيام األطفال هبا ممكناً.

ميح ال القصص الرمزيةى هتدف إىل تقدمي النصح واإلرشاد، واستخالص الدروس، واملوعظة عن طريق اإلحياء والتل -5
 .عن طريق الصراحة، والقول املباشر

 (.1996( و)أبو مغلي، 1997( و)موسى والشيخ، 1998انظر ملزيد من التفاصيل يفى )مسك، 

 
 اختيار القصةى 

من املعروف أن لكل مرحلة منائية مير هبا التلميذ خصائص عقلية ولغوية ختتلف ابلضرورة عن املرحلة اليت تسبقها أو 
ألطفال بني الثالثة والسابعة يف الغالب مييلون إىل القصص اليت تراعي امتزاج اخليال ابلواقع الذي يعيشه الطفل، اليت تليها، فا

، أما حديثهما فهو غري مألوف لديه، ومع ذلك فهو يقبله ألنه فالقطة والكلب عنصران من عناصر الواقع الذي يراه الطفل
 يشبع رغبته يف اخليال غري البعيد عن واقع بيئته. 

والثانية عشرة إىل قصص املغامرة، واجلرأة والتعرا لألخطار، والقصص اليت تتناول  ومييل األطفال بني السنة الثامنة
 هوف وأغوار البحار، وحياة الناس يف األماكن النائية.جماهل احلياة، وتكتشف وتتنبأ وتصور أعماق الك

أما الفتيان بني سن الثانية عشرة والثامنة عشرة، وهي فرتة املراهقة فيميلون إىل قصص الغرام، واليت جيب أن يقدم 
كما مييلون إىل منها للمراهقني ما هو صاحل، وبعيد عن اإلغراء ابلعالقات السيئة، فتختارله قصص العفة والشرف والتضحية،  

قصص البطوالت، والتضحية، وبعد سن الثامنة عشرة أتخذ احلياة ابلتغري وذلك بدخول الشاب أو الشابة يف معاركها، ويف 
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هذا الطور تتحكم البيئة والثقافة اليت يعيش فيها الشاب يف نوع القصص اليت يقرأ، ويظل امليل إىل القصص اليت تدور حول 
 ب عليه. املثل العليا هو الغال

 شروط عامة تراعى يف القصةى 
 ( شروطاً عاّمة تراعى يف القصة هيى1996ذكر أبو مغلي )
 أن تكون لغة القصة ) مفرداهتا ( وتراكيبها ) أسلوهبا ( مناسبني للغة التلميذ. -
 يكون مضموهنا ومعناها مناسبني ملستوى التلميذ العقلي. ن أ -

 كلف. ن تكون طبيعية يف بنائها بعيدة عن التأ -

 ن تكون مناسبة يف طوهلا وقصرها ملستوى الطلبة العقلي. أ -

 ن تزود الطلبة ابملعلومات واملعارف واخلوات اجلديدة. أ -

 ن توحي للتالميذ بتمثل أمناط سلوكية محيدة. أ -

  .ن تليب رغبات وميول وحاجات األطفال يف مراحل النمو املختلفةأ -

 

 إعداد القصة وتدريسها: 
أن يتذكر املعلم أن جناحه يف تدريس القصة يعتمد على قدرته على اختيار القصة املالئمة من حيث  لعل من املفيد

املضمون واللغة ملستوى إدراك تالميذه، ومستواهم اللغوي، وإعداد ما يلزم من وسائل وجتهيزات تعليمية مثل الصور واملؤثرات 
دمي القصة ليفرا على طالبه حسن االستماع، واإلصغاء، أشرطة تسجيل عليها بعض األصوات اليت ختدم تق -الصوتية

 واالجنذاب إليها، واالستفادة منها، ويسري املعلم يف تدريس القصة وفق اخلطوات اآلتيةى 
لتقدمي للقصة وهتيئة أذهان الطلبة هلا ويتم ذلك بوضع الطالب يف حالة استعدادية تثري فيهم اإلصغاء، ا 

مما يؤدي إىل اسرتجاع معلوماهتم وقد يكون هذا عن طريق طرح جمموعة من واالنتباه، وتثري اهتمامهم، 
 جتاه. األسئلة تنشط معلوماهتم، وتوجه انتباههم إىل موضوع القصة، فينحصرتفكريهم يف ذلك اال

لبدء بسرد القصة، على أن يكون اإللقاء طبيعياً، التكلف فيه، وال صنعة، ممثاًل ملعناها مثريًا اهتمام ا 
 ب، وانتباههم، ويتم ذلك بوضوح صوت املعلم، وهدوئه، وتلوينه حسب ما يقتضيه املوقف. الطال

رص املعلم كل احلرص أن ينتقي، يف أثناء إلقاء القصة، ما يتوافق مع الطالب، من األساليب العربية حي 
تعو عن  السليمة، وأن ينفعل مع أحداثها ووقائعها، مستخدمًا املناسب من احلركات، والسكنات اليت

السرور أو الفرح، أو االستهجان، أو االستفسار، أو اإلقدام، أو التعجب، وغريها من األحاسيس، 
 واملشاعر. 
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بعد االنتهاء من سرد القصة، يوجه املعلم جمموعة من األسئلة اليت تكشف عن مدى فهم الطلبة القصة، و  
لقصة، والتعبري عنها، وقد يطلب من واستيعاب مضامينها، يكلف املعلم طالبه ابلتحدث يف مضمون ا

بعضهم التحدث يف جزء واحد منها، إذا كانت طويلة، وتشمل جوانب، وشخصيات متعددة، وحّت يوفر 
 الفرصة ألكو عدد من الطالب ألخذ دور يف إلقائها. 

ة، صلح كثري من القصص للتمثيل، وهي مناسبة طيبة إلشراك أكو عدد ممكن من الطالب يف إلقاء القصت 
ي، وملا يف هذا العمل ، أوهتيب، وتدريبهم التعبري الشفهوتشجيعهم على الوقوف أمام اآلخرين دون خوف

 من بعث للحركة والنشاط، وحترر من الدروس التقيليدية. 

 
 التعبري احلر: طريقة اثنيا : 

درسة أو الشارع أو حديثهم إنّه حديث الطلبة مبحض حريتهم واختيارهم عن شيء يدركونه حبواسهم يف املنزل أو امل
عن األخبار اليت يلقيهاالطلبة يف الفصل كحادثة وحكاية وتعقبه مناقشات يشرتك فيها اجلميع، أو حمادثة يف صورة أسئلة 
يوجهها واألطفال واملعلم إىل صاحب اخلو ليجيب عنها وقد يشرتك املعلم أحيااًن إبلقاء خو على تالميذه، ينتزعه مما يرضي 

وميكن أيضًا توظيف ما ألقى بظالله علينا جمتمع املعرفة، حيث تعدد جماالت االتصال اللغوي الطفولة وميوهلا. حاجات 
ويقبلون عليه، فهو يالئم الطلبة يف املراحل التعليمية  وقنواته عو وسائل متعددة، وقد لوحظ أن الطلبة مييلون لكل ذلك

 تيةى ويسلك املعلم يف درسه اخلطوات األ املختلفة،
 التمهيد، بربط املوضوع خبوات الطلبة مثاًل، أو أن يشرح املعلم املطلوب عمله يف هذا الدرس.  
ستثارة املعلم للتالميذ ابسئلة خمتلفة حول موضوع التعبري، فإن كان جماله صورة ما، يطرح املعلم أسئلة ا 

راً ألن كل طفل يف إحدى جزيئاهتا، خمتلفة على مجيع جزيئات الصورة، واستثارة خوات األطفال حوهلا، نظ
 صورة خلوة أو جتربة مّر هبا أو عرفها. 

 ثيل الطلبة دور املعلم، بطرح األسئلة على زمالئهم أو طرحها على معلمهم. مت 

دريب الطلبة على ترتيب حديثهم حول املوضوع الذي حتدثوا فيه، وذلك إبعادة بعضهم احلديث عن ت 
 .(2005 طعيمة،)املوضوع ابلتسلسل. 
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 خمتلفة: ة حمادثيّ اثلثا : تدريس موضوعات 
أسئلة يطرحها املعلم أبشكال خمتلفة حول املوضوع، قد ثخذ تدريس موضوعات احملادثة يف املستوايت األولية شكل 

وصفًا حمدداً ليجيب الطلبة عليها، ويتصرف يف هذه اإلجابة تصرفًا يدفع الطلبة إىل تنويع التعبري، وقد يكون موضوع التعبري 
وقد مير التعبري يف هذه الشؤون يف املراحل حول صورة، وقد يكون تدريباً على كتابة قصة أو أخبار ونشاطات قام هبا التلميذ. 

 خلطوات اآلتيةى األكثر تقدماً اب

 التمهيد مبا يثري دافعية الطلبة للموضوع.  -1
 ة يف التعبري. إن لتشجيع املعلم دوراً هاماً يف ضمان مشاركة مجيع الطلب -2

من أهم العوامل اليت تؤثر إجيابيًا يف تعبري الطلبة، وأن  إن لباقة املعلم وحسن تصرفه، وبعده عن التثبيط -3
اللتزام املعلم بلغته الفصيحة، وعباراته الدقيقة الواضحة، أبعد اآل ر يف نفوس تالميذه، وأتثرهم به أتثراً 

 حسناً مدى احلياة. 

وتلقي اإلجابة عنها، وحتدث الطلبة يف  ئلة على الطلبة تتناول أطراف املوضوعإلقاء طائفة من األس -4
 املوضوع تلميذًا بعد آخر، يناقش املعلم الطلبة فيما حتدث فيه زميلهم، وقد يستحسن املعلم أن يستنبط

 . ويسجلها على السبورة مث يطلب إليهم أن يتناولوها ابحلديث والشرح من الطلبة بعض عناصر املوضوع

 

التعبري الكتايب وأساليبه: طرائق تدريس  
ما يوّد الباحث لفت مّر بنا يف بداية هذه الدراسة احلديث عن التعبري الكتايبى مفهومه وأنواعه وأركانه وأمهيته، و 

لغوية األخرى من تدريس املهارات ال -رتك مهارة التعبري الكتايب لكي تكون حمصلة هنائية ابدئ ذي بدٍء أال تُ هنا األنظار إليه 
تتشكل لدى الطلبة ابلرتاكم العفوي لشروطها وأدواهتا دومنا ختطيط منهجي مقّدر، بل جيب أن ينظر إىل التعبري الكتايب  -

 له مقّرر ومنهج مقّدر مرسوم، تنتظم فيه فروع أو فصول، ال بد أن يعاجل كاًل منها يف درس خمصوص. اً وظيفي اباببوصفه 
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ايب:مهارات التعبري الكت  
 

عني إّن حتديد املقصود ابملصطلحات يعّد اللبنة األوىل يف فهم املهارة ومن مث إتقاهنا، فمعرفة مهارات التعبري الكتايب يُ 
األهل واملعلمني على إمالك الطلبة تلك املهارات دومنا مشاكل أو عناء. وحناول هاهنا التطرق إىل مهارات التعبري الكتايب 

 ( قد حددها يفى1998وجند مسك ) على بصرية هبا. ليكون املعلم واملتعلم
 سالمة الفكرة. 
 وضوح األفكار. 

 الدقة يف حتديد األفكار. 

 الصدق يف تصوير املشاعر. 

 استعمال اللغة السلمية. 

 متاسك العبارات. 

 جتنب تكرار الكلمات بصورة متقاربة. 

 خلو الكتابة من أخطاء النحو والصرف واإلمالء. 

 عالمات الرتقيم.االستعمال السليم ل 

 وضوح الصيغة الفنية يف العبارات والرتاكيب. 

أن يكون قادرًا على متييز األفكار املرتابطة ومتييز الكلي من اجلزئي وإحكام لذلك ( 2003أضاف املوسى )و 
  .االستشهاد ابملأثور التسلسل املنطقي ووضع األلفاظ مواضعها فضاًل عن إحكام

 ى( لتلك اليت سبق ذكرها2004خلويل، الوارد يف )اكما أضاف جماور 
 االنسياب يف التعبري الكتايب كوصف مقابل للطالقة يف التعبري الشفهي. 
 تصنيف املعلومات واألفكار. 

 كتابة قصة أو تلخيص. 

 تقسيماً لطيفاً، وهو تقسمها إىل مهارات لغوية تندرج حتتى ( 2004الوارد يف )اخلويل، فيما قسمها اهلامشي 
، وتضمى استخدام الكلمة الفصيحة، واختيار الكلمات املناسبة، والرسم اإلمالئي الصحيح، والصياغة ملفرداتمهارات ا -

 الصرفية الصحيحة.
، وتضمى استخدام أدوات الربط بدقة، واكتمال أركان اجلملة، وسالمة الرتاكيب النحوية، ومهارات الرتاكيب واألساليب -

 صحة األساليب املستخدمة.
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 ، وتضّمى صحة األفكار واملعلومات، وضوح األفكار، وترابط األفكار وتسلسلها، واستيفاء األفكار.ات األفكارومهار  - 
 م عالمات الرتقيم، وسالمة اهلوامشومهارات التنظيم، وتضمى استخدام الفقرات، وختصيص فقرة لكل فكرة، واستخدا -

 (.2004وتناسبها )اخلويل، 
كن حتقيقها بطريقة التدريس التقليدية اليت تدور حول اختيار املدرس للموضوع، مث واملؤكد أن هذه األهداف ال مي

حديثه عنه، مث كتابة املوضوع بواسطة التالميذ، مث راية املدرس له، والتوقيع عليه، بل البد من طريقة تعني التلميذ على حتقيق 
يت تستند إىل موضوعات التعبري الوظيفي اليت ميارسها املرء يف املواقف الوظيفّية ال مدخلفظهر أّواًل  .ذاته من خالل التعبري.

 (.1985مصاحله الدنيوية، وتدبري عالقاته بغريه. )أمحد، حياته لقضاء 
وقد طالع الباحث الكتاب مرّتني أو أكثر لعله جيد األسس النفسّية والرتبوية اليت استند إليها يف دراسته حّت تقرتب 

اليت تدور حول أمهية اختيار املوضوعات وطريقة  أهنا يف حقيقة األمر، هي دراسة كغريها من الدراساتمن مفهوم النظرية، إالّ 
لكّنها فاقتها يف توظيف املواقف احلياتية يف كتابة الطّلبة أكثر من جمرد إعطائهم موضوعات  تعامل املدرس معها وتصحيحها،

اهلدف بنفسه حني قالى حنصر أهداف البحث يف حتديد املواقف  عليهم الكتابة فيها. علمًا أبّن الباحث قد حّدد هذا
صاحب الّدراسة تعّمق (. ويظّن الباحث لو 1985)أمحد،  .الوظيفية وحصرها إىل جانب األنشطة اللغوية يف التمع املصري

مفهوم طريقة املواقف يف التعبري  قلياًل يف دراسته لتوصل إىل ما ميكن أن نسميه نظرية عربية يف تعليم التعبري الكتايب. خاصة أنّ 
 مل حتدد يف ثنااي الدراسة وما هي أبعادها وخصائصها.

( ومدكور 2005وجدت لدى اهلامشي )وملّا بقيت الساحة البحثية خاليًة من طريقة لغوية مميزة حتقق أهدافها 
ريس التعبري. وتقوم هذه الطريقة ى طريقة حتقيق الذات يف تدجديدة لتحقيق ذلك اهلدف يطلق عليهاسرتاتيجية ( ا2007)

 على جمموعة من األسس اهلامة والضرورية هلذا العصر وهيى 
إقدار التلميذ على أن خيتار املوضوع الذي يريد التعبري عنه، وأن خيتار ذلك ب ويقصداحلرية يف االختيار واالنتقاء،  -1

 وضوع وينسجم معه. من كم املعلومات واملعارف اهلائلة املوجودة حوله ما يناسب هذا امل
إقدار التلميذ على إعادة تنظيم املعارف اليت اختارها يف ذلك عين بيتنظيم املعلومات يف انساق علمية ومنطقية، و  -2

 نسق علمي ومنطقي، وأال يتوقف جهده عند حد مجع املعرفة، ونقلها كما هي.

مثل للمعرفة املختارة يف انتاج أفكار االستخدام األذلك ب التحول من أسلوب النملة إىل أسلوب النحلةى وعم -3
جديدة ومعارف جديدة ومبعم آخر، تدريب التلميذ على أال يكون جمرد "جممع للمعلومات " كالنملة اليت جتمع 
الطعام يف الصيف لتأكله يف الشتاء، بل البد أن يكون " منتجًا " كالنحلة اليت جتمع الغذاء، وهتضمه وتتمثله، 

شهياً؛ فالتلميذ البد أن يدرب على مجع املعلومات وفهمها، وهضمها وإعادة إنتاجها يف  وتعيد إنتاجه عسالً 
  صورة أفكار جديدة ونظرايت جديدة.
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وهنا علينا أن نتذكر أن التلميذ الصغري اآلن هو نفسه الذي سيكون ابحثًا أو مبدعًا يف املستقبل، وعلينا أن نفهم 
 د، وإذا مل نصنع أبناءان أبيدينا وعلى أعيننا، فسوف يصنعهم لنا غريان. أن املستقبل يصنع األن وليس فيما بع

 

تدريس التعبري وفق طريقة حتقيق الذات: مراحل  
حتقيق الذات يف التعبري الكتايب إىل بناء مهارات بناء اجلملة وتنميتها، عالوة على مهارات التنظيم، مروراً  طريقةهتدف 

على يسري درس التعبري وفق طريقة حتقيق الذات  إنّ  (Vaughn, 2002إىل آليات التطبيق. ) بوجوه االستعمال الراقي، وصوالً 
 النحو التايلى

 

 مرحلة حتديد املوضوعاتى  -1
يطلب املدرس من التالميذ أن حيددوا املوضوعات اليت يريدون التحدث عنها مث الكتابة فيها، مث يقوم بتسجيل املوضوعات 

تصل إىل عدد ممثل جلميع االجتاهات واالهتمامات املوجودة لدى أن لى السبورة... وهكذا إىل املقرتحة من التالميذ ع
مجاعات التالميذ يف الفصل، ويقوم كل تلميذ بتسجيل هذه املوضوعات لديه ليختار من بينها املوضوع الذي يناسبه ويود 

 . (1998)علي،  التعبري عنه
 
 مرحلة البحث عن املعارف واحلقائقى  -2

ينتقل التالميذ مع املدرس إىل املكتبة أو إىل مركز مصادر التعلم، لقضاء بقية احلصة، ورمبا حصة التعبري القادمة أيضاً، حيث 
يقرأ كل تلميذ عن املوضوع الذي قرر هو التحدث فيه، مث الكتابة عنه، وذلك حتت إشراف املدرس الذي يقوم بتوجيه من 

و الكتب أو الصحيفة أو اللة اليت تعرضت للموضوع الذي اختاره التلميذ. ورمبا كانت حيتاج من التالميذ إىل الكتاب أ
مراجع بعض املوضوعات هي كتب املناهج األخرى املقررة عليهم، والأبس من إرشاد التالميذ إىل االستماع إىل برانمج إذاعي 

أواالستماع إىل شريط مسجل، ورمبا مت عقد  يتحدث عن موضوع ما من املوضوعات املطروقة، أو مشاهدة برانمج متلفز،
ندوة أو مناقشة حول موضوع من املوضوعات املطروحة يف هذه املرحلة جيمع كل تلميذ املعلومات واحلقائق املتصلة ابملوضوع 

 الذي اختاره مث يكتب املسودة األوىل للموضوع. 
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  ىمرحلة التعبري الشفوي -3
يناقش التالميذ مع بعضهم البعض املعلومات واحلقائق اليت  –صة التعبري الثالثة اليت قد توافق ح –يف هذه املرحلة 

مجعوها وكتبوها يف املسودات، حيث ثري التالميذ وقد كتب كل منهم املسودة األوىل للموضوع الذي اختاره، وهنا خيتار 
وحة. ويقرأ التلميذ املختار املوضوع الذي  املدرس بعض التالميذ، حبيث يكون كل تلميذ ممثاًل ملوضوع من املوضوعات املطر 

كتبه أمام زمالئه الذين يقومون مبناقشته فيما كتب، حبيث هتدف املناقشة إىل إبراز جوانب القوة وجوانب الضعف يف " 
 مشروع " املوضوع الذي أعده التلميذ وبذلك يتضح األمر لزمالئه الذين يشاركونه يف اختيار هذا املوضوع. 

س يف هذه املرحلة هو دور املنظم الذي يوزع النقاش ويعمقه، ال بتدخله املباشر ابلرأي فيه، وإمنا بتسااالته ودور املدر 
 املثرية واملفتوحة. 

 
 مرحلة كتابة املوضوع يف صورته النهائيةى  -4

ناء املناقشة يف قاط اليت  رت أثيف هذه املرحلة يقوم التالميذ بكتابة املوضوعات يف صورهتا النهائية، مع اعتبار املالحظات والن
 ي، مث يعطوهنا للمدرس.حصة التعبريالشفه

 
 
 مرحلة التقوميى  -5

يقوم املدرس بتقومي املوضوعات وفقًا لموعة من املعايري اليت ينبغي أن يتفق املدرس مع التالميذ عليها قبل الكتابة، وحبيث 
تعليم التعبري عموماً. وأاًي كانت املعايري اليت يتفق التالميذ مع املدرس تكون مناسبة لنوعية املوضوعات املقرتحة، وألهداف 

 عليها، فإنه البد من مراعاة املعايري التالية يف عملية التقوميى 
 سالمة النطق وحسن اإللقاء يف التعبري الشفهي.  -أ

 سالمة التحرير العريب ) وتشمل مهارات اهلجاء وعالمات الرتقيم واخلط (. -ب

 سلوب ) وتشمل الصرف والنحو(.سالمة األ -ت

 سالمة املعاين.  -ث

 تكامل املوضوع.  -ج

 منطقية العرا.  -ح

 مجال املبم واملعم.  -خ

 اتساق األفكار مع التصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة.  -د
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 مرحلة املتابعةى  -6
عبري التالميذ، مث يقوم مبعاجلتها معهم يسجل املدرس جمموعة من األخطاء اهلجائية والنحوية واألسلوبية والفكرية الشائعة يف ت

 .(2003)الصوص،  دب والنحو يف معاجلة هذه األخطاءيف اللقاءات القادمة وميكن استغالل دروس القراءة واأل
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 مقارنة بني الطريقة التقليدية وطريقة حتقيق الذات يف تدريس التعبري:
 طريقة حتقيق الذات الطريقة التقليدية 

هو حمور العملية التعليمية، فهو خيتار املدرس  املدرس
موضوعاً أو اثنني ويقدمهما للتالميذ، وحيدد 
لكل موضوع جمموعة من العناصر، مث يقوم 
ابلكالم عليها، أو يدرب بعض التالميذ 
على التحدث فيها، مث يطلب منهم الكتابة 

عنها، مث جيمع الكراسات بعد ذلك 
 لتصحيح ما تيسر منها.

مع أو قارئ أو مساعد حمرر، املدرس هنا مست
والتالميذ هم حمور العملية، فهم الذين خيتارون 
املوضوعات اليت يريدون التحدث فيها مث الكتابة 
عنها، واملدرس ما هو إال منظم للمناقشة وموجه 
هلا. وهو موزع األدوار يف التعبري، ويلقي بعض 
األسئلة املفتوحة اليت تثري حوارا  ونقاشا  وكتابة، 

و مقّوم ملا يقرأ ويكتب وفق معايري توصل إليها وه
 التالميذ معه.

املادة هنا ليست سوى املوضوعات اليت  املادة
يطرحها املدرس، مث الكالم حوهلا أمام 

التالميذ، أو حديث بعض التالميذ عنها، مث  
كتابتها، املوضوعات اليت يطرحها املدرس 
 م.اندراً ما متس حياة التالميذ أو اهتماماهت

املادة هنا عبارة عن موضوعات كثرية ومتنوعة 
عبارة عن رسائل، وقصص، وتقارير، 
وتلخيصات، ومذكرات، وأفكار ومشكالت، 
وكلها من اختيار التالميذ، واملادة هنا جتمع من 
املصادر أوال ، فالتالميذ بعد اختيار املوضوعات 
يقرؤون عنها ويفكرون فيها مث يناقشون ما 

أفكار ويقومون بعضهم البعض  توصلوا إليه من
حتت إشراف املدرس، وأتيت الكتابة يف هناية 
املطاف، مث أييت دور املدرس ليقوم ما كتبه 
التالميذ وفقا  ملعايري توصلوا مجيعا  إليها، وبعد 

 التقومي أتيت املتابعة ملعاجلة األخطاء الشائعة. 
التالميذ هنا معتمدون متواكلون ينتظرون  التالميذ

يقوله املدرس، وهم ميتصون منه األفكار   ما
كما ميتص "االسفنج" املاء، مث يعيدون 

 ترديدها كالما  أو كتابة بعد ذلك.

التالميذ هنا إجيابيون نشطون، فهم خيتارون 
املوضوعات أو املشكالت اليت يريدون التعبري 
عنها، مث يفكرون فيها ويقرأون حوهلا ويناقشوهنا، 

جلديدة وخرباهتم اخلاصة ويستخدمون األفكار ا
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يف احلياة يف ابتكار قصص وكتابة رسائل وتقارير 
ومذكرات، وهم يطرحون مشكالت ويبحثون عن 
األسباب اليت أدت إليها، والنتائج اليت ترتبت 
عليها، ويضعون احللول، واحللول البديلة، 
ويقررون العمل الواجب جتاهها إىل آخره، وهم 

 ج اللغة األخر .ميارسون ما تعلموه يف مناه
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 حتصحيح التعبري الكتايب:
يذهب معلمو اللغة العربية يف تصحيح التعبري مذاهب شّت، وألهنم ال يعتمدون على معيار خاص لتصحيح التعبري الكتايب 

ملباشر، فمن أنواع التصحيحى التصحيح اتب على ذلك تفاوت كبري يف الدرجات، رت فإهنم يتفاوتون كثريًا يف تقومي طلبتهم، وي
والتصحيح املفصل، والتصحيح املرمز، والتصحيح اإلشاري، وأسلوب تصحيح اجلمع بني التصحيح املرمز واملفصل، وتصحيح 

ولكي حيد املصحح من ذاتيته جيب عليه أْن يضع معياراً خاصاً األقران، وتصحيح األمنوذج، وتصحيح املناقشة اجلماعية إخل، 
 .(1994)اهلامشي، ( و2000يل، )اخلو  يعتمده يف عملية التصحيح

حول أساليب ( إبعداد أطروحته للدكتوراة 1994قام اهلامشي )للتصحيح فقد معيار ونظرًا هلذه الضرورة امللحة يف وضع 
قسّمه إىل ابالستناد إىل الدراسات النظرية وامليدانية، وقد مهارة التعبري الكتايب مضمنًا لدراسته وضع ذلك املعيار،  تصحيح
 ، واحد للشكل وآخر للمضمونىقمسني

 جمال الشكل، وحيتوي علىى
 اخللو من األخطاء اإلمالئية. -1
 اخللو من األخطاء القواعدية )النحوية والصرفية(. -2

 جودة اخلط. -3

 تنظيم الصفحة. -4

 
 املضمون فيشتمل علىىجمال أّما 

 فنية التعبري. -1
 وضوح األفكار. -2

 صحة األفكار. -3

 االلتزام ابملوضوع. -4

 االستشهاد. -5

 ة اختيار األلفاظ.دق -6

 التدرج يف بناء املوضوع.  -7

( أبهنم وضعوا معيارًا لتصحيح التعبري الكتايب، لكنه ال خيرج 2003( وفضل هللا )2003وذكر الدليمي والوائلي )
 .ال شكاًل وال مضموانً  دراسات الباحثني اآلخرينإجراء عن اإلطار الذي وضعه اهلامشي منذ سنوات عشر خلون من 
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 لبة يف التعبريى ضعف الط
 فهييالحظ أن عددًا كبريًا من الطالب يف خمتلف مراحل الدراسة يف املدرسة يعانون من ضعف ظاهر يف التعبري بشقية الش

قبل أن يفرغ ما يريد أن يقوله  والكتايب. فإن حتدث أحدهم بلغة سليمة ظهرت إمارات اإلعياء على لغته، وقد يتوقف فجأة
أ إىل اللهجة العامية يطعم حديثه هبا، أو يتم ما عجز عن إمتامه هبا، وإذا ما كتبوا موضوعًا ما جنده من كالم، أو لعله يلج

 (.1992)اجلطالوي،  مليئاً ابألخطاء النحوية واإلمالئية.
اشرة، ولعل املتتبع ألساليب تعبري الطلبة يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية يالحظ أن الطالب مييلون إىل اإلجابة املب

حتويراً بسيطًا فإن اإلجابة عليه أو احلديث فيه تتخذان جمرى بعيداً بعض الشيء عن السؤال  فإذا ما حور السؤال أو املوضوع
ذا ابإلضافة إىل واملوضوع، فالطالب يعاين من قلة الثروة الفكرية واللغوية فال ميتلك القدرة على ترتيب أفكاره والربط بينها، ه

 (.1997)املال واملطاوعة  اضطراب األسلوب.
 

 أسباب الضعفى 
  ىهنالك عوامل كثرية ميكن أن يعزى إليها ضعف الطلبة يف التعبري وميكن حصر هذه العوامل يف

سيادة العامية، وقلة احملصول اللغوي لدى الطالبى فالطالب يتعامل ابللهجة العامية يف التمع، فيشعر أن اللغة  -1
يتعامل معه الطالب واملعلم هو وسط ال يستعمل  ، ومما يؤسف له أن الوسط الذيالفصحى ليست هي لغة احلياة

أما الفصحى فاستعماهلا حمصور يف حيز ضيق من  ،وصاحبة السيطرة غري العامية، وتبدو العامية فيه هي القاعدة
أن يتعلمها  الميكناملدرسة التتعداه إىل غريه، فيحول ذلك دون توظيف الطالب للغة السليمة يف حياته، واللغة 

هذه اللغة  مارسها؟ أو عاشها وتفاعل وتعامل هبا، فأين يستطيع أن ميارس الطالب الطالب ابملعم الدقيق إال إذا
 حّت يعيشها ويتعلمها؟ 

أن بعض املعلمني يف املدارس ال ينمون حصيلة الطالب اللغوية الفصيحة بعزل التعبري عن ابقي فروع اللغة، وال  -2
 ا يف دروس اللغة من أمناط لغوية راقية لتدريب تالميذهم على استعماهلا يف مواقف حياتية جديدة. يستثمرون م

أن بعض معلمي اللغة العربية ال يدربون تالميذهم على احملادثة ابللغة السليمة وال يدربوهنم على اإلكثارمن التحدث  -3
املعلمني إىل الرتكيز على موضوعات وصفية بعيدة عن خواهتم ومشاهداهتم ابللغة الصحيحة وكثريًا ما يلجأ بعض 

 عن حميط الطلبة وأذهاهنم. 

عدم متابعة املعلمني ألعمال الطلبة التعبريية وخباصة إمهال بعضهم تقومي موضوعات الطلبة الكتابية، واالكتفاء  -4
صويب ألن ذلك يؤدي ابلنظر إليها أو وضع إشارة معينة على املوضوعات كأن يلجأ املعلم إىل كثرة الشطب والت

إىل ضعف ثقة الطالب بنفسه وكره املادة، وعدم االهتمام خبلق احلافز على القول أو الكتابة ويف ذلك ضرر 
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للتالميذ من جانبنيى األول أن من خيطئ منهم ال يعرف خطأه فيصوبه، والثاينى أن طالب الصف األقوايء 
 عر الطلبة أهنم يؤدون عماًل ال رونق له والمجال فيه. والضعفاء تفرت محاستهم للتعبري، ويزهدون فيه، فيش

ولعل عدد الطلبة الكبري يف الصف، وعدد احلصص الكثرية امللقى على عاتق املعلم حيّدان من قدرة املعلم على  -5
 القيام بواجبه يف دروس التعبري وغريها. 

الوة على أن بعض األسر تعيش يف بيئة األسرة اليت تريب األطفال على اإلنطواء وهتيب احلديث إىل اجلماعة، ع -6
ثقافية فقرية فتعجز عن توفري كتب مناسبة وقصص هادفة ألطفاهلا، وتشجعهم على قراءهتا، حّت يعودوهم على 

 شيئاً فشيئاً على حب القراءة واملعرفة.

من املشاركة األمر  التدريس املتبعة يف مدارسنا، واليت جتعل املعلم يستأثر ابحلديث وال يعطي الطالب حظاً  طرائق -7
 الذي ينعكس على الطالب وقدرته على املشاركة يف املواقف املختلفة. 

 قلة القراءة فمن احلقائق املقررة أن الصلة وثيقة بني القراءة والتعبري، وأن التعبري ال جيود إال بكثرة القراءة.  -8

ل اإلذاعة، واملسرح، ومسابقات اإللقاء، ربط التعبري أبلوان األنشطة اللغوية اليت متارس خارج الفصل مث ضعف -9
والتدريب الكايف عليه فاالهتمام ابإللقاء  والصحافة املدرسية، وكتابة اإلعالانت وعدم االهتمام ابلتعبري الشفوي

 أبسلوب تقليدي ال إبداع فيه.  داخل الصف يكاد يكون معدوماً وهو أيضاً ال زال ميارس

 وأدب احلديث وأدب املناقشة وأدب النقد.  م أدب اإلصغاء واالستماعتدريب الطالب وإعانته على فه قّلة -10

انظر هلذه األسباب  ختصيص حصص معينة لتنبيه الطالب وتبصريهم مبواطن اخللل والضعف يف كتاابهتم. ندرة -11
 (.1986)الشافعي، و (AlKhuli, 1998)وتفصيالهتا يفى 

 
طالب يف كافة مراحل الدراسة كثرية، يساهم فيها التمع األمي مسامهة  وهكذا نالحظ أن العوامل املؤثرة سلباً يف تعبري ال

كبرية، وتشارك يف تثبيت أثرها املدرسة واملعلمون واملؤسسة التعليمية، كما تساهم وسائل اإلعالم املختلفة يف عدم ختطيطها 
اهات احلميدة وتشارك األسرة واآلابء واألمهات يف لتقدمي الوامج اهلادفة واملربية اليت هتذب لغة التلميذ، وتسليه، وتعلمه االجت

 عدم إنقاذ أبنائهم من اجلهل املتفاقم الذي يستطيعون تلمس مظاهره جبالء لدى أبنائهم. 
 

 عالج ضعف الطلبة يف التعبريى
ثرات وابلتايل إىل عزل إن حتديد العوامل واألسباب املسؤولة اليت تؤثر سلبًا يف تعبري الطلبة، جيب أن يقود إىل دراسة هذه املؤ 

 أثرها وبيان األدوار اإلجيابية اليت ميكن أن تستبدل هبا السلبيات وابلتايل ينبغيى 
إعطاء الطالب احلرية يف اختيار املوضوعات عند الكتابة، وخلق الدافع للتعبري وخلق املناسبات الطبيعية اليت تدفع  -1

 الطلبة للكتابة أو التحدث.
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 فروع اللغة وابملواد الدراسية األخرى، وتوظيف موضوعات األدب والقراءة يف ذلك. ربط موضوعات التعبري ب -2

ي املختلفة، مثل احلديث ي للتدرب على مواقف التعبري الشفهإفساح الال أمام الطلبة ومنذ الصف األول االبتدائ -3
علم هلم، وقص القصص عن خوات األطفال ومشاهداهتم والصور اليت توجد يف كتبهم والصور اليت يهيؤها امل

 واالستماع إليها وغريذلك من املواقف اليت تبدو فيها جماالت للتعبري الشفوي. 

تعويد الطلبة على االطالع والقراءة، حّت تتسع دائرة ثقافة الطلبة، وابلتايل يكون لديهم قدر من األفكار واأللفاظ  -4
 اليت تعينهم على الكتابة والتحدث. 

أبنائها ومن خالل مراجعتهم يف الدروس اليت تعلموها يف املدرسة. ففي دروس اللغة العربية تستطيع األسرة متابعة  -5
يستطيع األب أو األم أن يدربوا أبناءهم على قراءة دروسهم، ويطرحوا عليهم األسئلة املختلفة، ويعودوهم على 

د اإلضافية احلرة، مما يزيد من معرفتهم تنظيم أفكارهم والتعبريعنها بلغة سليمة، وأن تشجع أبناءها على قراءة املوا
 وينمي معجمهم اللغوي ويهذبه. 

 املناقشات اليت تعقب مواقف القراءة والكتابة والتعبري الشفوي حول ما تتضمنه من معان، وأفكار وكلمات مناسبة.  -6

 فقط.  االبتعاد عن استخدام العامية يف التدريس، وينبغي أال يقتصر ذلك على مدرسي اللغة العربية -7

 املمكنة.  طرائقكثرة التدريب على التحدث والكتابة، وإزالة اخلوف والرتدد من نفوس الطلبة بشّت ال -8

 مراعاة معلمي اللغة لألسس النفسية والرتبوية واللغوية اليت تؤثر إجيابياً يف تعبري الطلبة.  -9

هم يف ارتفاع املستوى التعبريي الها تستفهم الطلبة أبعاد املوضوع التعبريي وارتفاع لغة احلديث لدى املعلم، ك -10
 لديهم. 

 تصحيح األخطاء، وتقومي األسلوب واالرتقاء به، وتكوين الثروة اللغوية، وإغنااها.  -11

 (.2005ة، ( )البجّ 2007)عاشور واحلوامدة، ( 2004)الشرعة وحممد، انظرى   
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 املصادر واملراجع
 
 . الطبعة الثانية، عمانى دار جمدالوي.يس اللغة العربيةأساليب حديثة لتدر (. 1986أبو مغلي، مسيح ) -
 . الطبعة األوىل، مصرى مكتبة النهضة املصرية. تعليم الّتعبري طرائق(. 1985أمحد، حممد عبد القادر ) -
 . األردنى دار األمل للنشر والتوزيع.علم اللغة التعليمياستيتّية، مسري شريف )د. ت(.  -
  . الطبعةتدريسها طرائقمناهج اللغة العربية و (. 1996واحلوري، أمة ونصر، محدان )شريف استيتّية، مسري  -

 األوىل، اليمنى منشورات وزارة الرتبية والتعليم.
   اإلمارات. الطبعة الثانية، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا(. 2005البّجة، عبد الفتاح حسن ) -
 اجلامعي،. دار الكتاب ىالعربية املتحدة  
   الطبعة األوىل، عمانى دار .تدريس اللغة العربية: مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية(. 2002جابر، وليد أمحد ) -

 فكر.ال
 اجمللة ( األخطاء اللغوية يف املرحلة اإلعدادية من خالل اإلنشاءى وصف وتعليق. 1992اجلطالوي، اهلادي ) -

 .20. العدد التونسّية لعلوم الرتبية
  أثر اسرتاتيجيات التعبري الكتايب احلر واملوجه واملقيد يف تنمية مهارات التفكري(. 2005احلالق، علي سامي ) -

. راسلة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية الناقد واألداء التعبريي لد  طلبة املرحلة الثانوية يف األردن
 للدراسات العليا.

 . الطبعة األوىل، األردنى دار الفالح.التعبري الكتايب وأساليب تدريسه(. 2004اخلويل، أمحد عبد الكرمي ) -
 . الطبعة األوىل، عمانى دار الفالح.أساليب تدريس اللغة العربية(. 2000اخلويل، حممد علي ) -
 . الطبعة ةالطرائق العملية يف تدريس اللغة العربيّ (. 2003الدليمي، طه علي حسني والوائلي، سعاد عبد الكرمي ) -

 دار الشروق.األردنى األوىل، 
 أمنوذج مقرتح لتنمية مهارة التعبري الكتايب الوظيفي لد  طلبة املرحلة الثانوية (. 2005الرواشدة، زايد يوسف ) -

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا.يف األردن
 جملة احتاد ة العربية يف اجلامعات العربيةى أهدافه، مناهجه، أساليب. (. تعليم اللغ1986الشافعي، إبراهيم ) -

 .21. العدد اجلامعات العربية
 (. أثر القراءة الناقدة على التعبري الكتايب لدى طالب الصف العاشر 2004الشرعة، انئل وحممد، فارس ) -

 .1، العدد 31، اللد جملة دراسات: العلوم الرتبويةاألساسي. 
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 أثر برانمج تعليمي ُمدار ابحلاسوب يف تطوير مهارة الكتابة اإلبداعية يف م. 2003وص، مسري عبد السالمالص -
. رسالة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية عمان –اللغة العربية لد  طلبة الصف التاسع األساسي 

 للدراسات العليا.
 قائم على األعاب اللغوية يف تنمية األمناط اللغوية  أثر استخدام برانمج(. 2004الصويركي، حممد علي ) -

 . رسالة دكتوراة غري منشورة، ومهارات التعبري الشفوي لد  طالب الصف الرابع األساسي يف األردن
 جامعة العربية للدراسات العليا.

 ، اللد اخلامس بيةاجمللة العربية للرت (. مناهج اللغة العربية يف جمتمع املعرفة. 2005طعيمة، رشدي أمحد ) -
 والعشرون، العدد األول.

 . أساليب تدريس اللغة العربّية بني النظرية والتطبيق(. 2007عاشور، راتب قاسم واحلوامدة، حممد فؤاد ) -
 الطبعة الثانية. دار املسرية. األردن.

 ريةى املكتب العريب . اإلسكندقضااي يف تعليم اللغة العربية وتدريسها(. 1197عصر، حسين عبد الباري ) -
 احلديث.

 . االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية(. 2005عصر حسين عبد الباري ) -
 الطبعة األوىل، اإلسكندريةى املكتب العريب احلديث.

 وتى مؤسسة الرسالة.. الطبعة األوىل، بري اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية(. 2002عمار، سام ) -
 القاهرةى ، . الطبعة الثانيةاالجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربّية(. 2003فضل هللا، حممد رجب ) -

 .عامل الكتب
 أهداف الرتبية اإلسالمّية يف تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة (. 1997الكيالين، ماجد عرسان ) -

 الثّانية، عّمانى املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. . الطبعةاإلنسانية
 . القاهرةى املكتب العريب للمهارف.تدريس اللغة العربية(. 1998حممد، علي إمساعيل ) -
 . الطبعة األوىل، األردنى دار املسرية.طرائق تدريس اللغة العربّية (.2007مدكور، علي أمحد ) -
  ى. الطبعة الثانية، األردنلتعّلم والتعليم: األسس النفسّية والتطبيقيةسيكولوجية ا( 2006ملحم، سامي حممد ) -

 دار املسرية.
 . الطبعة األوىل، األردنى دار الشروق.األساليب: مناهج ومناذج يف تعليم اللغة العربية(. 2003املوسى، هناد ) -
 اللغة العربية (. 1993عواد ) املوسى، هناد و الكخن، أمني وطملية، فخري واخلباص، عبد هللا وأبو زينة -

 . الطبعة األوىل، األردنى منشورات جامعة القدس املفتوحة.وطرائق تدريسها
 (. دراسة جمموعة من العوامل اليت تعوق تعليم مهارات التعبري اإلبداعي 1997املال، بدرية واملطاوعة فاطمة ) -
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 السنة السادسة. 12 . العددجملة مركز البحوث الرتبويةيف املرحلة اإلعدادية. 
 . الطبعة األوىل، ديبى أساليب التنمية اللغوية(. 1997موسى، مصطفى إمساعيل والشيخ، حممد عبد الراوف ) -

 دار القلم.
 . الطبعة األوىل، عمانى دار التعبري: فلسفته، واقعه، تدريسه، أساليب تصحيحه(. 2005اهلامشي، عبد الرمحن ) -

 املناهج للنشر والتوزيع.
 دراسة مقارنة ألثر أساليب التصحيح يف األداء التعبريي لطالبات (. 1994اهلامشي، عبد الرمحن عبد علي ) -

 . رسالة دكتزراة. جامعة بغداد.املرحلة اإلعدادية
 . مصرى دار الثقافة.أساسيات تعليم اللغة العربية(. 1977يونس، فتحي علي والناقة، حممود كامل ) -
 

 ىاملراجع األجنبّية

 
 - Al-Khuli, Muhammad (1998). An introduction to linguistics. Al-Falah House. 

 - Paulston, Christina and Bruderm, Newton (1976). Teaching English as a Second Language: 

Techniques and Procedures. Little and Broun Company, Bosten, Toronto. 

 - Vaughn, Steck (2002). Language Arts, writing. Harcourt company. 

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

 
40 

 

 احملتوايت
 4 .................................................................................................... :املقدمة

 6 ...................................................... :واصطالحا   لغة: الشفهي والتعبري والتحّدث الكالم

 7 ...............................................................................................:التعبري أمهية

 8 .......................................................................... :وأغراضه التعبري تدريس أهداف

 9 .............................................................................................. :التعبري أركان

 9 ......................................................................... :الطلبة تعبري يف تؤثر اليت األسس

 10 ................................................................................... :النفسية األسس: أوال  

 11 ................................................................................... :رتبويةال األسس: اثنيا  

 11 ................................................................................... :اللغوية األسس: اثلثا  

 11 .............................................................................. :االجتماعية األسس: رابعا  

 12 ............................................................................................ :التعبري نواعأ

 13 .................................................................. :األداء أو التدوين ابعتبار التعبري أنواع

 14 .................................................... :استعماله من اهلدف أو الغرض ابعتبار التعبري أنواع

 15 .......................................................................... :األسلوب ابعتبار التعبري أنواع

 16 ................................................. :وأساليبه الشفهي التعبري مهارات على التدريب طرائق

 17 ............................................................................... التحدث لعملية التخطيط

 19 ................................................................................ التحدث موقف خطوات

 20 .......................................................... :الشفهي الطّلبة تعبري مبستو  االرتقاء يف رأي

 20 .......................................................................... :الشفهي التعبري تدريس طرائق

 21 ............................................................................................ :القصة أنواع

 23 ................................................................................. :وتدريسها القصة إعداد

http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 

 
41 

 25 .................................................................. :وأساليبه الكتايب التعبري تدريس طرائق

 26 ................................................................................. :الكتايب التعبري مهارات

 28 ........................................................ :الذات حتقيق طريقة وفق لتعبريا تدريس مراحل

 31 ................................... :التعبري تدريس يف الذات حتقيق وطريقة التقليدية الطريقة بني مقارنة

 33 ................................................................................ :الكتايب التعبري حتصحيح

 37 ........................................................................................ واملراجع املصادر

 
 

 

http://www.alukah.net/

